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Jaarverslag 2013-2014 

 
 
Bezetting:  
Rob Meeuwsen, Olaf Biezeman, Friso Hellegers, Mirte Ancona 
(oudergeleding) 
Ilse Mugge, Dorette Janssen, Sabine Zweden, Marc Diepenbroek 
(personeelsgeleding) 
 
 
Dit schooljaar was een schooljaar met veel activiteiten. 
De MR is op meerdere terreinen om advies of instemming gevraagd 
Hieronder zijn de zaken beschreven, waarbij de MR betrokken is. 
 
Continurooster: 
Dit jaar is het continurooster voor het eerst bij ons op school toegepast., 
We hebben het continurooster ingevoerd, om  het onderwijsaanbod soepeler te 
laten verlopen en de sociale interactie tussen de kinderen beter in beeld te 
krijgen. 
Prettig te merken was dat er een groot aanbod van ouders was om te 
assisteren tijdens de pauzes. 
Mirte en Wilbert hebben de coördinatietaken ter hand genomen 
We hebben het eerste jaar werken met het continurooster als positief ervaren. 
 
Schoolplein 14: 
Mede vanwege de invoering van het continurooster wilden we de kinderen een 
beter en gevarieerder spelaanbod geven. 
Daarom zijn we gestart met het opknappen van het schoolplein 
We hebben ons eerst aangemeld bij de Johan Cruyff-foundation (schoolplein 
14) 
Het bleek erg lastig om vanuit deze stichting subsidie te krijgen. 
Daarom is het opknappen van het schoolplein (nu het Coole Kikkerplein) zelf ter 
hand genomen. 
Met veel hulp en support van ouders en sponsoring, zijn we al een heel eind 
gevorderd met het oppimpen van ons schoolplein. 
Enkele zaken die zijn uitgevoerd: 
Een ballenvanger en tekenborden plaatsen, kleur geven aan het plein enz. 
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ASV: 
Na rondgang door Rob en Marc bleek dat de school, op enkele kleinigheden na, 
veilig is voor kinderen, ouders en leerkrachten. 
 
Inspectiebezoek: 
Onze school is bezocht door de inspecteur. 
Zij heeft gesprekken gevoerd met de directie en het zorgteam. 
Daarnaast heeft zij enkele klassen bezocht. 
De bevindingen waren positief en wij hebben ons basisarrangement gekregen. 
Er waren 2 punten van aandacht: 
Het maken van een OPP is nog lastig. 
Dit moet ook bovenschools (richtlijnen) aangestuurd gaan worden 
We hebben geen signaleringsinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. 
Door onze schoolontwikkeling met o.a inzet van PBS wordt dit wel 
ondervangen. 
 
Fusie: 
Bovenschools: 
Onze MR hoefde hier geen advies of instemming voor te geven, omdat deze 
fusie op het laatste moment niet doorging 
 
Scholenfusie: 
De Remigius-school was vorig schooljaar al gefuseerd met de Timp. 
Doordat het gebouw van de Timp werd afgestoten voor onderwijs, zijn een 
aantal kinderen van de Timp overgegaan naar het gebouw van de Remigius. 
Ook kwam er een voltallige groep 8 in ons gebouw. 
Vanuit directie en bovenschools management is instemming gevraagd voor het 
formeren van 17 groepen. 
Dit heeft op termijn gevolgen voor het plaatsingsbeleid van het personeel. 
Na overleg met directie en bovenschools management hebben we ingestemd 
met de voorgestelde formatie/klassenverdeling. 
Belangrijke reden was, naast onderwijsinhoudelijke zaken, behoud van 
werkgelegenheid. 
 
Personele zaken: 
Rob Meeuwsen (voorzitter) verlaat de MR, omdat zijn dochter naar het 
voortgezet onderwijs gaat. 
Olaf Biezeman neemt zijn taak als voorzitter over. 
Jennifer Schuttewordt ons nieuwe MR-lid 
 
Marc 


